
Plavidla doby bronzové



Nejstarší dochovanou lodí je dlabaný monoxyl z 8. tisíciletí př. n. l., nalezený v rašeliništi u holandského Pesse. Měří 
na délku 2 m.



Dubový člun z 3. tisíciletí př. n. l., nalezený v řece Donu nedaleko Voroněže. Měří 7,5 m.



„Sluneční bárka“ faraona 
Cheopse z doby 2500 př. 
n.l. je sestavená z prken a 
měří 43 m. Byla určena 
pouze pro říční plavbu.



Mínojská Kréta proslula jako námořní velmoc. Freska z Akrotiri ukazuje 
čilý provoz v přístavu. Lodě jsou poháněny vesly. Palác v Akrotiri byl 
zavalen při erupci sopky Théra v roce 1627 př. n.l.



Na severu Evropy se po roce 2000 př. n. l. objevují tzv. „dlouhé 
lodi“ poháněné pádly, které již byly schopny námořní plavby.



Je velmi pravděpodobné, že pravěcí lidé používali i čluny z kůže napjaté 
přes proutěnou kostru, jako je velšský korákl nebo irský kurrach. Z 
takových lodí se pochopitelně nedochovalo nic.



Přestože tato kuriózní plavidla vypadají, jako by se měla každým 
okamžikem rozpadnout, zvládají velmi dobře i divokou vodu.



Korákl uveze neuvěřitelný náklad, na druhou stranu ho lze přes 
nesplavná místa snadno přenést. Pro svůj malý ponor se uplatňuje 
zejména v říční plavbě.



Námořní lodi ve Středomoří a v Indickém oceánu používaly plachty již od dob 
Sumerů. Loď potopená u tureckého Uluburun mířila zřejmě ze Sýrie přes Kypr a 
Rhodos do některého z mykénských paláců v pevninském Řecku.



Seznam lodního nákladu vraku z Uluburun

• Náklad měděné suroviny o celkové váze 10 
tun, složený z 354 ingotů typu "hovězí kůže" 
(obdélné s držadly umístěnými v každém 
rohu).

• 121 měděných "drdolů" a oválných ingotů.

• Přibližně 1 tuna cínu, který by po slití s mědí 
vytvořil asi 11 tun bronzu.

• 149 keramických tzv. kanaánských džbánů 
sloužící k přepravě pryskyřice (terpentýnu).

• Mnoho nádob s olivami.

• 1 nádoba skleněných korálků.

• 175 ingotů skla v tyrkysově a levandulově 
modré barvě.

• Klády mozambického ebenu z Afriky.

• Slonovina ve formě celých nebo rozřezaných 
sloních klů.

• Tucet hroších zubů.

• Želví krunýře.

• Skořápky pštrosích vajec.

• Kyperská keramika.

• Kyperský lampový olej.

• Bronzové a měděné nádoby, z toho 4 poháry 
ve tvaru beraní hlavy.

• 2 slonovinové nádobky na kosmetiku.

• Slonovinové kosmetické lžičky.

• Baltské jantarové korálky.



Seznam lodního nákladu vraku z Uluburun
(pokračování)

• Trumpeta.

• Přes 20 prstenů z mořských lastur.

• Acháty.

• Karneoly.

• Křišťál.

• Fajánsová keramika.

• Sklo.

• Zlaté a stříbrné šperky z Kanaánu a Egypta.

• Dvojkónický zlatý kalich.

• Zlatý skarabeus se jménem královny Nefertiti.

• Bronzová pozlacená ženská soška.



Seznam lodního nákladu vraku z Uluburun
(pokračování)

• Hroty k šípům.

• Kopí.

• Palice.

• Sekera.

• Dýky.

• Fragment brnění blízkovýchodního typu.

• Čtyři meče různých typů.

• Velké množství nástrojů.

• Světlice barvířská (k barvení látek).

• 19 závaží zoomorfního tvaru.

• 120 závaží geometrického tvaru.

• Mandle.

• Piniové oříšky.

• Grepy.

• Fíky.

• Granátová jablka.

• Černý (římský) kmín.

• Koriandr.

• Sumach (koření).

• Pšenice.

• Ječmen.



Černé moře bylo v době 
bronzové méně vhodné pro 
mořeplavbu, protože bývá 
bouřlivé a chybí v něm ostrovy. 
Námořní doprava se zřejmě děla 
jen podél západního pobřeží. U 
břehů dnešního Bulharska a 
Rumunska se vyskytují četné 
zbytky kamenných mol a nábřeží, 
což znamená, že tam byly 
přístavy. Podél pobřeží se také 
hojně nacházejí kamenné kotvy, 
podle tvarů pocházely z 
fénických, egyptských, krétských 
a egejských lodí. Fénické 
skleněné korálky nalezené na 
jižní Ukrajině jsou dalším 
dokladem mezinárodního 
obchodu.


